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Een roerig seizoen! 

De temperatuur daalt nog regelmatig tot onder het vriespunt, maar het voorjaar is 

begonnen en in de veehouderij is van alles aan de hand! Terwijl voor de schapenhouder het 

drukste seizoen is begonnen met de lammerij, maakt de melkveehouder zich druk om I&R 

gegevens en de IBR/BVD vrij regeling die per april gaat beginnen. Hoog tijd dus om u van de 

laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen! Bovenal willen we u een mooi lente 

toewensen met veel nieuw leven in het verschiet! 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

 “Als je niet hoeft te ontwormen, heb je ook geen last van wormmiddel resistentie” 

Dit was de boodschap die Harm Ploeger ons mee wilde geven op de avond voor schapenhouders die 

op 5 februari werd gehouden bij de kinderboerderij van Harm en Maartje Jansen. 

Mogen we dan helemaal niet meer ontwormen? Jawel, maar door bewust omgaan met omweiden 

en gericht behandelen aan de hand van mestonderzoek kan het gebruik tot een minimum worden 

beperkt. Over het algemeen kan worden gezegd dat schapen elke 2 weken naar een veilige weide (3 

maanden geen schapen) zouden moeten worden omgeweid. Door hierbij regelmatig mestonderzoek 

te doen, kan gericht worden ontwormd wanneer dit wel nodig blijkt. Bovendien kan het 

beweidingsschema kritisch worden bekeken en eventueel voor het volgende jaar worden aangepast. 

Naast dit alles blijft het belangrijk goed naar uw schapen te kijken: vinden we weinig eieren in de 

mest, maar ziet u toch een lam met bleke slijmvliezen? Dan kan het nog best zijn dat deze de 

bloedarmoedeveroorzaker Haemonchus heeft; een mengmestmonster blijft tenslotte een 

gemiddelde eitelling! Vinden we veel eieren maar ondervindt u totaal geen last, dan is ontwormen 

nog niet altijd nodig. Samen met u kijken we graag naar het beste plan van aanpak voor uw bedrijf! 

Het uitgebreide verslag van de avond vindt u op onze website. www.dapgorter.nl  

IBR/BVD 

We hebben inmiddels wat meer duidelijkheid over de nieuwe IBR/BVD aanpak.  Per 1 april is 

het voor alle melkveehouders via ZuivelNL verplicht om deel te nemen aan een 

bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. Per 1 januari 2019 zal de landelijke aanpak IBR 

gaan starten, waardoor dan ook vleesveehouders aan deze verplichting 

moeten voldoen. BVD zal pas later landelijk worden aangepakt en kent 

dus voorlopig nog geen verplichting voor niet-melkveehouders. 

Inmiddels is bekend dat de certificering via de GD zal blijven lopen, maar 

dat de onderzoeken eventueel op andere laboratoria mogen worden uitgevoerd. Tot nu toe 

zijn er 3 laboratoria bekend; GD Deventer, VLG Epe, Lavetan NV Turnhout (België). 

http://www.dapgorter.nl/
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Er zijn een aantal programma’s opgesteld om de aanwezigheid van BVD/IBR te onderzoeken. 

Om een geschikte route te kiezen is het goed om eerst een beeld te krijgen van de status van 

uw bedrijf. Dit kan eenvoudig door een tankmelkonderzoek. 

Voor BVD zijn er 4 programma’s mogelijk: 

1. Route virus-vrij, monitoring jongvee antistoffen; 

Hiervoor moet van alle dieren ouder dan 1 maand op het bedrijf worden aangetoond 

dat ze geen virusdrager zijn. Dit kan voor de melkkoeien via de tankmelk, van andere 

dieren wordt bloed afgenomen. De monitoring gebeurt daarna door 2x per jaar bloed 

af te nemen van 5 stuks jongvee tussen 8 en 12 maanden leeftijd. 

2. Route oorbiopten; 

Hierbij neemt u van alle op uw bedrijf geboren kalveren, dus ook de (stier)kalveren 

die weggaan, een oorbiopt. Bij het inbrengen van het oormerk komt een stukje huid 

in een buisje terecht. Dit stuurt u op en dit wordt onderzocht op BVD virus. 

3. Route jongvee antistoffen;  

Er moet 2x per jaar bloed worden afgenomen van 5 stuks jongvee tussen 8 en 12 

maanden leeftijd. Deze route is geschikt voor bedrijven die antistoffen in de tankmelk 

hebben, maar niet bij het jongvee. (er is dus recent geen BVD op het bedrijf geweest) 

4. Route tankmelk;  

4x per jaar wordt de tankmelk onderzocht op BVD antistoffen. Deze route is geschikt 

voor bedrijven die geen antistoffen in de tankmelk hebben. Na 2 jaar een gunstige 

uitslag behaalt u automatisch de vrij-status. 

Voor IBR zijn er 3 programma’s mogelijk: 

1. Route tankmelk;  

Elke maand wordt de tankmelk onderzocht op IBR. Na 2 jaar een gunstige uitslag 

kunt u met beperkt bloedonderzoek IBR-vrij worden. 

2. Route bloedonderzoek, monitoring tankmelk;  

Hiervoor moet er van alle dieren op het bedrijf worden aangetoond dat ze vrij zijn 

van het IBR virus. Hiermee behaalt u direct de vrij-status. Deze route is niet geschikt 

als u veel dieren met IBR-virus op het bedrijf heeft. 

3. Route vaccinatie;  

2x per jaar worden alle dieren ouder dan 3 maanden gevaccineerd. Deze route is 

geschikt voor bedrijven die een ongunstige status hebben voor IBR. Natuurlijk kunt u 

ook gewoon (blijven) vaccineren als u een gunstige status heeft voor IBR. 

Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke route voor u geschikt is. Kijk voor 

meer informatie op www.ibrbvd.nl  

http://www.ibrbvd.nl/
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Bedrijfsstatus 

Let bij de aankoop en het verplaatsen op de status van deze dieren. Door de landelijke aanpak voor 

IBR en BVD is de GD strikter geworden in de uitvoering van aangestuurd onderzoek. Krijgt u opdracht 

tot het uitvoeren van onderzoek doe dit dan altijd, ook als de dieren weer van uw bedrijf vertrekken. 

Stel u voert een aangekocht dier af zonder deze op BVD te hebben onderzocht, dan verliest u direct 

uw BVD vrije status en zal u weer extra onderzoek moeten verrichten deze terug te krijgen. 

Verwerpers 

Verwerpers zijn koeien die hun kalf verliezen tussen 100-260 dagen dracht. Het is verplicht deze 

dieren binnen 7 dagen na verwerpen bloed af te nemen voor het onderzoek op Brucellose. Dit is een 

bacterie die abortus veroorzaakt en waar Nederland al enig tijd vrij van is. In omringende landen 

wordt echter nog wel zo nu en dan een geval gevonden in de afgelopen jaren. Daarom wordt elke 

koe die verwerpt hierop onderzocht. De onderzoekskosten hiervoor worden vergoed door de 

overheid. Bent u deelnemer van een vrij-waringsprogramma zoals IBR/BVD/Neospora? Dan worden 

deze automatisch ook onderzocht uit hetzelfde bloedmonster. 

TOT SLOT…… 

 

In ’t zonnetje 

Er wordt in het praktijkgebied volop gewerkt aan het optimaliseren van de huisvesting van onze 

melkkoeien. Zo breidden Vincent en Barbara Pronk hun loopstal uit. Bart en Carolien Pronk bouwden 

een hele nieuw koeienstal en de familie Rebel bouwde een nieuwe koeienstal met melkrobots. Wij 

wensen hen veel werkplezier en een gezonde veestapel toe! 
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Prikbord 

Het is weer tijd voor het vaccineren van 
het jongvee tegen longworm. Vaccineer 
de dieren die dit jaar voor het eerst naar 
buiten gaan. Dit is een orale vloeistof die u 
zelf kunt toedienen. Doe dit uiterlijk 6 en 2 
weken voor het beweiden om de dieren 
goed te beschermen. 

In de praktijk zien we steeds vaker 
problemen ten gevolge van 
mineralentekort. Dit is eenvoudig 
te onderzoeken in de tankmelk of 
door een aantal dieren bloed af te 
nemen. Wist u dat het ook 
mogelijk is kunstmest met 
selenium op het land te strooien? 


